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การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
PRODUCT DESIGN FROM PALMYRA WOOD 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เป็นโครงการวิจัยเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทดลองเอาแนวความคิด
การออกแบบลวดลายมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความหน้าสนใจ โดยสามารถใช้งานได้จริงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
เป็นการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นร่วมสมัยของศิลปะยุคอดีตให้สอดคล้องกับปัจจุบันโดยที่นักวิจัยได้ท าการออกแบบให้ดู
เป็นร่วมสมัยแต่แฝงไว้ด้วยความประณีตของงานไม้โดยการทดลองเอาเทคโนโลยีกับการฉลุลายแบบด้ังเดิมมาทดลองท า  
ไม้ตาลเป็นไม้พ้ืนถิ่นของภาคใต้ ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้นตาลสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น และตัวไม้เองก็มีเสน่ห์ที่ไม้
อื่นไม่เหมือนใคร เช่น สี และ ความคงทน แต่ไม้ตาลมีข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์งานเน่ืองจากเป็นไม้ที่ไม่มีแกนกลางที่สามารถ
ใช้ได้ ต้องใช้บริเวณรอบล าต้น จึงท าให้เน้ือไม้ที่แข็งมีจ านวนหน้ากว้างที่น้อยซึ่งต้องท างานได้อย่างไม่เต็มที่ โดยต้องใช้เทคนิค
การต่อไม้เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลครั้งน้ีผลที่ได้คือผลงานที่ได้แสดงถึงการ
สร้างสรรค์นักวิจัยได้ทราบถึงปัญหาของไม้ตาลและการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลและแก้ไขจุดด้อย เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังการทดลองเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทดลองและการใช้ 
ค าส าคัญ: การออกแบบ, ตาลโตนด 

 
Abstract  

Product Design Research from Wood It is a research project to promote new products by 
experimenting with the concept of patterned design to create a product that is interested .  Can be used. 
The design of the wood products is a design that combines the contemporary art of the past to match the 
present, the researchers have designed to look contemporary, but hidden with the sophistication of the 
wood. The pattern is the same as the original. Brown wood is a native of southern Thailand. Naturally Sugar 
can be used for the whole plant.  The wood itself has a unique charm, such as color and durability, but 
brown wood has limited workmanship because it is a wood without core .  The area around the trunk.  The 
hard wood has a small number of pages that need to work properly. Woodworking techniques are required 
to obtain the desired product.  The result is a work that demonstrates creativity, researchers are aware of 
the problem of sugarcane, and jointly develops products from sugarcane and corrects the disadvantages. 
To increase the value of the product. Also experimented with modern technology to experiment and use. 
Keyword: Design, Palmyra 
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1. บทน า 
การออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือความคิดเดิมที่มีมาก่อน เพ่ือสนองความ

ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย หรือความต้องการด้านอื่น ๆ (วัฒนะ  จูฑะวิภาต, 2527:10) การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นศาสตร์
แขนงหน่ึงของศิลปกรรม การออกแบบที่ดีคือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์
จากต้นตาลเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ในวงจ ากัด เน่ืองจากวัตถุดิบที่มีเฉพาะถิ่น ราคาที่แพงและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่หลากหลาย
มากนัก เน่ืองจากมีข้อจ ากัดของไม้ที่มีขนาดและความหนาของไม้ตาลที่มีความหนาไม่เกิน 5 น้ิว ท าให้การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
ขนาดใหญ่และกว้างไม่สามารถผลิตได้โครงการวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล โดยได้รับแรงบันดาลใจจากต้นตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในภาคใต้ ผสมผสานกับการออกแบบลวดลาย
โดยใช้เทคนิคการฉลุลายโดยเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีกับการท ามือ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบผลงาน โดย แบ่งออกเป็นข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังน้ี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล โดยจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากไม้ตาลโดยใช้เครื่อง
CNC และเลื่อยฉลุมือ และสนับสนุนให้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากต้นตาลใหม่ ๆ เป็นทางเลือกให้ชุมชน 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล โดยศึกษาข้อมูลการออกแบบผลติภัณฑ์จาก
ไม้ตาล มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 

3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโดยใช้เทคนิคการฉลุลายด้วยเครื่องCNC และเลื่อยฉลุมือ 
3.3 ออกแบบจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากต้นตาล มีวิธีการด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
4.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตาล แนวความคิดและ

กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือก าหนดแนวความคิดในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4.3 การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และประมวลความคิดจากข้อมูลทีร่วบรวมได้ 
4.4 การคัดเลือกแบบ น าแบบร่างการผลิตมาหาวิธีการคัดเลือกผลงานที่สามารถท าได้จริง 
4.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ น าแบบที่ผ่านมาท าการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิต 
4.6 สรุปผล น าผลงานการออกแบบที่ผ่านการพัฒนาแล้ว น ามาศึกษาและเผยแพร ่
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5. สรุปผลการวิจัย  
ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล ในครั้งน้ีมีการน าแนวความคิดในการสร้างแบบเก้าอี้สไตล์ Gothic มาเป็นตัว

ต้นแบบ เน่ืองจากลวดลายน้ัน มีความสวยงามและมีเส้นแนวต้ังที่มาก เหมาะส าหรับไม้ตาลที่มีลักษณะที่เป็นเสี้ยนทางเดียวกัน 
โดยการทดลองใช้เครื่องฉลุ CNC และการฉลุด้วยเลื้อยมือ ผลคือ เครื่อง CNC น้ันสามารถขุด เจาะ และสร้างลวดลายที่มีขนาด
ใหญ่ได้ดี โดยไม้ตาลไม่แตก แต่ไม่สามารถ ลวดลายที่มีขนาดเล็กได้ ท าให้ไม้แตกเสียหายได้ แต่เลื้อยฉลุมือสามารถเก็บลาย
ละเอียดลวดลายเล็ก ๆ ได้ได้ดีกว่าเครื่อง CNC โดยผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลน้ันได้ผลงานครบถ้วนจ านวน 2 แบบ โดยมีลักษณะ
การใช้งานแตกต่างกันไป ในการวิเคราะห์ผลงานที่นักวิจัยได้ออกแบบจากแรงบันดาลใจจากผลงานในอดีตเพ่ือพัฒนาและ
ศึกษาความหน้าจะเป็นในการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากต้นตาล โดยในครั้งน้ีนักวิจัยได้ออกแบบลวดลายเพ่ือทดลองใช้ใน
การฉลุลายจ านวน 4 แบบเพ่ือวิเคราะห์ในการสร้างงานจริง 

 

 
รูปที่ 1 ผลงานออกแบบลวดลายตัวอย่างงานที่ 1 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
 

แนวความคิดการออกแบบตัวอย่างที่ 1  
นักวิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานการตัดทอนพนักพิงด้านหลังของของเก้าอี้ สไตล์ Gothic armchair มาพัฒนา

ลวดลายให้ง่ายในการท างานทั้งในการตัดทอนลวดลายและการเพ่ิมจุดยึดให้มีความแข็งแรง 
 

 
รูปที่ 2 ผลงานออกแบบลวดลายตัวอย่างงานที่ 2 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
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แนวความคิดการออกแบบตัวอย่างที่ 2 
การตัดทอนพนักพิงด้านหลังของเก้าอี้ สไตล์ Gothic armchair มาพัฒนาลวดลายให้ง่ายในการท างานทั้งในการตัด

ทอนลวดลายและการเพ่ิมจุดยึดให้มีความแข็งแรง ทั้งน้ีจุดยึดที่สมดุลกันทั้งซ้ายขวา 

 

 
รูปที่ 3 ผลงานออกแบบลวดลายตัวอย่างงานที่ 3 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 
แนวความคิดการออกแบบตัวอย่างที่ 3 
การตัดทอนพนักพิงด้านหลังของเก้าอี้ สไตล์ Gothic  armchair มาพัฒนาลวดลายให้ง่ายในการท างาน โดยสร้าง

ความสมดุลซ้ายขวาเท่ากัน 

 

 
รูปที่ 4 ผลงานออกแบบลวดลายตัวอย่างงานที่ 4 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 
แนวความคิดการออกแบบตัวอย่างที่ 4 
การตัดทอนพนักพิงด้านหลังของเก้าอี้ สไตล์ Gothic armchair มาพัฒนาลวดลายให้จุดเด่นอยู่ด้านบนและจัด

องค์ประกอบให้เท่ากันทั้งสองด้าน 
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5.1 ข้ันตอนการผลิต 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นตาลน้ันนักวิจัยได้ท าการทดลองการฉลุลายด้วยเครื่อง CNC และฉลุด้วยมือ โดยขั้นตอน

การผลิตมีดังน้ี 
5.1.1 ขั้นตอนการเลือกไม้ตาล การเลือกไม้ตาลที่แก่เต็มที่เพ่ือท าการโค่นต้นตาลโดยชาวบ้านได้ท าการเลือกต้นตาล

ที่ไม่สามารถขึ้นไปเก็บผลและน้ าตาลได้แล้วท าการโค่นทิ้ง 
5.1.2 ขั้นตอนการวัดขนาดไม้เพ่ือตัดแบบเป็นชิ้น และขั้นตอนการประกอบโครงสร้าง 
5.1.3 ขั้นตอนการฉลุลาย โดยใช้เครื่อง CNC ฉลุลายด้วยมือขั้นตอนการประกอบงาน 

 

 
รูปที่ 5 ตัดไม้ให้มีขนาดตามที่ต้องการ 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 

 
รูปที่ 6 การฉลุลายด้วยเครื่อง CNC 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 

 
รูปที่ 7 การฉลุงานด้วยมือ กับงานที่มีขนาดเล็ก 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
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5.2 การแก้ปัญหา 
ด้วยผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล มีการทดลองการใช้เทคโนโลยีฉลลุายเครื่อง CNC และการฉลลุายด้วยมือ กบัผลิตภัณฑ์

จากไม้ตาลน้ัน พบปัญหาและแนวทางการแก้ไขดังน้ี 
 

 
รูปที่ 8 กล่องไม้ตาลฉลุลาย ใส่ของ ด้วยเครื่อง CNC 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 

 
รูปที่ 9 กล่องไม้ตาลฉลุลาย ใส่ของ ด้วยเครื่อง CNC 
ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 
ตารางที่ 1ข้อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียงานผลิตจากเครื่องCNCและการฉลุด้วยมือ 

ข้อดี ข้อเสีย 
การสร้างผลิตภัณฑ์และลวดลายจากเครื่อง CNC 

สามารถใช้งานได้จริง โดยมีช่องสามารถมองเห็น
สิ่งของของในกล่องได้ 
 

การสร้างผลิตภัณฑ์และลวดลายจากเครื่อง CNC 
ในการออกแบบและผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

ลักษณะของไม้ตาลที่ เป็นวัตถุดิบน้ัน ท าให้การ
ออกแบบลวดลายต้องวางให้สมดุลทั้งซ้ายและขวา 
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ข้อดี ข้อเสีย 
 
 
ด้านการสร้าง 

ในการขุดร่องไม้เพ่ือสร้างพ้ืนที่ใส่ของ โดยใช้เครื่อง
CNC ท าให้สามารถค านวณและขุดร่องได้ตามขนาดที่
ต้องการ การฉลุลวดลายเน่ืองจากลวดลายมีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ ท าให้ผลงานเมื่อฉลุแล้วดูสมบรูณ์ 
การสร้างผลิตภัณฑ์และลวดลายจากการฉลุด้วยมือ 
ด้านผลิตภัณฑ์  

สามารถใช้งานได้จริ ง โดยมีช่องสามารถมองเห็น
ปริมาณของทิชชูได้ การออกแบบในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ท าให้การจัดวางลวดลายได้ดี ทั้งในรูปแบบวางตรงกลางให้
เท่ากันทั้งซ้ายและขวา 
ด้านการสร้าง 

ในการสร้างผลิตภัณฑ์กล่องทิชชูน้ี การตัดไม้ตาลตัว
ต้นแบบสามารถวางลวดลายในรูปแบบสมดุลทั้งซ้ายและ
ขวา 
 

และในการจัดองค์ประกอบมีข้อจ ากัดในการวาง
ลวดลาย 
ด้านการสร้าง 

ในการขุดร่องไม้เ พ่ือสร้างพ้ืนที่ใส่ของ โดยใช้
เครื่องCNC ในการฉลุลาย ต้องวัดขนาดลายให้มี
ความห่างกันเพ่ือป้องกันไม้ตาลแตก 
 
การสร้างผลิตภัณฑ์และลวดลายจากการฉลุด้วยมือ 
ด้านผลิตภัณฑ์  

ในการออกแบบและผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 
เน่ืองจากขนาดของผลิตภัณฑ์มีเพียง 12x10 cm ท า
ให้มีเน้ือที่ในการออกแบบ อย่างจ ากัด 
 
ด้านการสร้าง 

ในการฉลุไม้ ไม่สามารถใช้เครื่อง CNC ได้ ทาง
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นใช้เลื่อยฉลุมือแทน โดยไม้ที่มาท าควร
เป็นไม้เปลือกรอบนอก เน่ืองจากไม้มีความทนน้อย
กว่า และขนาดจ ากัดท าให้ฉลุแล้วแตกเสียหายได้ง่าย 

ที่มา : โครงการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

โครงการวิจัย”การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากต้นตาลและทดลอง
การสร้างลวดลายโดยทดลองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการฉลุด้วยมือ เพ่ือสร้างลวดลายและข้อจ ากัดของไม้เพ่ือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายกว่าเดิมโดยการออกแบบสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและเสนอแนะ
แนวทางเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้ั งเดิมแต่เปลี่ยนเป็นงานที่ร่วมสมัย โดยได้ศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมรูปภาพ ที่น่าสนใจน ามาวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถจะท าได้จริง โดยยึดถือข้อขีดจ ากัดของไม้ตาลในกรรมวิธีการผลิตเป็นส าคัญ เพ่ือหาจุดเด่นในคุณลักษณะพิเศษข้อไม้
ตาลน ามาประยุกต์กับการออกแบบ 

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลและเน้ือหาที่มีอยู่น ามาสังเคราะห์จนได้ความคิดรวบยอดที่เหมาะสม แสดงถึงเสน่ห์ของ
ตัวไม้ตาลที่ผ่านทางการออกแบบให้ดูมีความหน้าสนใจ และถูกต้องตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงถึงความเรียบง่าย
แบบพ้ืนบ้านแต่มีสไตล์ที่สามารถเข้ากับบ้านได้ทุกแบบ มีความแข็งแรงทนทาน และการโชว์คุณลักษณะเด่นของไม้ตาลที่มีเอก
ลักษณะเฉพาะโดยผลการวิจัยพบว่าการออกแบบได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ คือ ผลิตภัณฑ์จากต้นตาลผู้วิจัยได้เลือกแบบ
สามารถท าได้จริง ตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ส าหรับผู้ที่สนใจอีกทางหน่ึง  
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7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ในการวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล นักวิจัยพบปัญหา ทั้งในเรื่องเครื่องมือและในตัวของไม้ตาล โดยแบ่งออกได้

ดังน้ี 
ไม้ตาล ควรเลือกไม้ตาลที่เป็นเปลือกนอกไม่ควรใช้แกน เพราะไม้ด้านนอกน้ันมีความเหนียวและไม่แตกง่าย 

ข้อสังเกตไม้ ไม้จะมีลักษณะเป็นสีน้ าตาลอ่อนจนถึงเข็ม ถ้าเป็นไม้ตาลแก่นจะมีลักษณะเน้ือไม้มีสีขาวหรือสีเทามาก ไม่เหมาะ
น ามาฉลุลาย เพราะไม้แข็งและแตกง่าย 

การฉลลุวดลายลงบนไม้ตาล ถ้าเป็นไม้ตาลอ่อน สามารถฉลุลวดลายได้ดีกว่าไม้ตาลแก่ที่มีสีขาวผสมอยู่มาก ไม่ควร
ออกแบบลายที่มีขนาดเล็กเพราะไม้ตาลที่มีลักษณะพิเศษเป็นเสี้ยนน้ันเมื่อเลื้อยแนวขว้างออกมีโอกาสแตกสูง 
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